
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

  

 35کد محتوا:

 تهیه و تنظیم : 

 کارگروه آموزش به بیمار 

 1400بازنگری 

  

تزریق انسولین آموزش نحوه  

  

 

 از بین نواحی مختلف تزریق انسولین ، یک
ناحیه را به صورت چرخشی انتخاب کنید . 
مثال تزریق اول در بازوی راست ، بعدی 

سمت راست شکم  بازوی چپ ، بعدی در
 و...

 سانتی متر با 5/2محل تزریق باید حداقل
سانتی متر با ناف فاصله داشته  5زخم و 

 باشد.

 در نواحی که کبودی وجود دارد ، ورم دارد
 یا حساس می باشد ، تزریق نکنید.

 و از محل تزریق باید تمیز و خشک باشد
کنید . اگرناحیه خیلی پنبه الکلی استفاده 

ل از تزریق با آب و صابون قبکثیف بود ، 
 .بشویید

  

انسولین را باید به چربی زیر 

پوست تزریق کنید . پس الزم 

 رعایت کنید:است نکات زیر را 

با انگشت اشاره و شست )مانند نیشگون 

 گرفتن( پوست را جمع کنید.

سرنگ را مثل مداد در دست بگیرید و با 

 درجه )مایل( وارد پوست کنید. 45زاویه 

اگر بافت چربی شما ضخیم می باشد)مثل 

اطراف شکم( می توانید سرنگ ار مستقیم 

 درجه تزریق کرد. 90با زاویه 

واهید که نحوه تزریق صحیح از پرستار بخ

 را به شما نشان دهد.

و پیستون را به آرامی پوست را رها کرده 

ثانیه صبر کنید و  5 تا آخر فشار دهید ،

سپس سرنگ را خارج کنید و پنبه را به 

مدت چند ثانیه روی محل تزریق نگه 

 دارید.
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این راهنما شامل مراقبت ها و آموزش 

های پرستاری در رابطه با تزریق انسولین 

رعایت آنها سالمت است. امیدواریم با 

 خودرا حفظ کنید.

پرستاران تمام مراحل تزریق انسولین را 

به شما آموزش می دهند و شما می 

 توانید هر سوالی که دارید از آنها بپرسید.
 

 

 نام انسولین مورد استفاده 

 میزان انسولین مورد استفاده 

 دفعات تزریق انسولین 

 آگاهی از زمان اثر عملکرد

 انسولین

 

 مددجوی محترم :

  

 :نحوه آماده کردن انسولین 

دست ها را با اب و صابون بشویید و (1
 سپس کامال خشک کنید.

برچسپ روی دارو را حتما بخوانید و (2
مطمئن باشید که داروی صحیح می 

 باشد.

از تکان دادن شدید شیشه انسولین (3
خوداری کنید ، ویال را میان دستان 

 خود بغلتانید تا دارو مخلوط شود.

درپوش ویال انسولین را با پنبه الکل (4
ضدعفونی نمایید و منتظر بمانید تا 

 خشک شود.

 

  

که ( سرنگ را از پوشش خارج نمایید مقداری 5
 می خواهید انسولین بکشید هوا داخل ویال کنید.

مراقب باشید که سوزن با دستان تماس نداشته 
باشد زیرا تمام سوزن برای تزریق باید استریل 

 باشد.

( شیشه را برگردانید ، انسولین را به آرامی درون 6
سرنگ بکشید و با ضربه های مالیم حباب هوا را 

 خارج نمایید.

دیگر در سرنگ حباب هوا ، وجود ( زمانی که 7
نداشت میزان دوز دارو را دوباره کنترل کنید تا 

 مطمئن شوید که صحیح است .

واحد  2خط و هر خط  50( سرنگ انسولین 8
در صورتیکه دو نوع انسولین تزریق می  می باشد.

)شفاف( را در سرنگ  کنید، ابتدا انسولین رگوالر
در( را وارد )ک بکشید و سپس انسولین ان.پی.اچ

 .سرنگ نمایید
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